SRI SELVA VINAYAKAR KOYIL (GANESHA TEMPLE)
BRISBANE (South Maclean)

Temple Worship
by
Sri Santhan Kurukkal - Sri Selva Vinayakar Temple
இைறவைன வழிபட நம் �ன்ேனார்கள் ஒன்ப� வழி�ைறகைளச் ெசால்லி இ�க்கிறார்கள்
”ச்ரவணம் கீ ர்த்தனம் வ�ஷ்ேணா:
ஸ்மரணம் பாத ேஸவனம்
அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம்
ஸக்யம் ஆத்ம நிேவதனம்”

1. ச்ரவணம் – ேகட்டல்: இைறவ�ைடய �கைழக் ேகட்� ப�ன் அவன் வசமாதைல �தலில்
ெசால்கிறார்கள். இதற்� ெசாந்தமாகத் ெத�ந்� ைவத்தி�க்க அவசியம் இல்ைல. கற்றிலன்
ஆய��ம் ேகட்க என்�ம் ெசல்வத்�ள் ெசல்வம் ெசவ�ச் ெசல்வம் என்�ம் ெசால்கிறார்
தி�வள்�வர். அதனால் அறிந்தவர் ெசால்வைதக் ேகட்பேத ேபா�ம். ஆனா�ம் ேகட்ப�
என்ப� மிக எள�ைமயாகத் ேதான்றினா�ம் ேகட்�ம் மன�ம், ெபா�ைம�ம் எல்லா�க்�ம்
வந்� வ��வதில்ைல என்றா�ம் நல்லைதக் ேகட்க �யல ேவண்�ம்.

ப�ரகலாதன் தாய�ன் க�வ�ல் இ�க்�ம் ேபாேத நாரதர் ெசான்ன இைறவன�ன் ெப�ைமகைளக்
ேகட்� உள்வாங்கிக் ெகாணடைத நாம் அறிேவாம். எத்தைன �ன்பங்கள் வந்த ேபா�ம்
அவைர அந்த நாராயண மந்திரத்ைதப் பலமாகப் பற்றிக் ெகாள்ள ைவத்த�ம் இைறவைன
அவதாரம் எ�க்க ைவத்�க் காப்பாற்றி -ய�ம் அந்தக் ”ேகட்டல்” தான் என்பதால் அதன்
�க்கியவத்ைத ேவெற��ம் ெசால்லி ேம�ம் வ�ளக்க ேவண்�யதில்ைல.

2. கீ ர்த்தனம் – பா�தல்: இைறவைனப் பா� வழிப�தல் அ�த்ததாகச் ெசால்லப்ப�கிற�.
இைசயால் இைறவைன ஈர்த்ேத அவன் தி�வ�கைள அைடந்தவர்கள் நம் நாட்�ல் அேநகம்
ேபர் இ�ந்தி�க்கிறார்கள். அப்ப�ப் பட்டவர்கள�ல் என்�ம் �தலிடம் ெபறக்��யவர்
தியாைகயர்.
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இைசயாேலேய இைறவன�டம் ேபசிக் ெகாண்��ந்தவர் அவர். இன்�ம் கச்ேச�கள�ல் ேபசிக்
ெகாண்��க்கிறார். கர்னாடக சங்கீ தம் உள்ளள�ம் ேபசிக் ெகாண்��ப்பார் என்� ெசால்லக்
��ய அள�க்� உளமாறப் பா�ேய இைறவைனத் தன்ன�டம் இ�த்தவர். அந்த இைசயாேல
நா�ம் இைறய�ைளப் ெபறப் பா� ைவத்� வ�ட்�ப் ேபானவர் அவர்.

ெதன்ன�ந்தியாவ�ல் தியாைகயர் என்றால் வட இந்தியாவ�ல் ”அஷ்டபதி” என்ர கிரந்தத்ைதப்
பா�ய ெஜயேதவைரச் ெசால்லலாம். இவர� கீ த ேகாவ�ந்தம் இைசய�ல் கண்ண பரமாத்மாேவ
ெசாக்கிப் ேபானார் என்கிறார்கள். பக்தி�டன் ேசர்ந்த இைசக்� அந்த மகாசக்தி உண்�.
அதனாேலேய “பா�ம் பண�ய�ல் பண�த்த�ள்வாய்”” என்� ேவண்�கிறார் �மர��பர
�வாமிகள்.

3. ஸ்மரணம் – நிைனத்தல்: இைறவைன வழிபட �ன்றாவ� �ைற அவைன நிைனத்தல்.
மிகச் �லபமாகத் ேதான்றினா�ம் இ� மிக�ம் கஷ்டமான �ைற தான். ”நின்�ம் இ�ந்�ம்
கிடந்�ம் நடந்�ம் நிைன என்�ம் சிவன் தாள�ைன” என்� பா� இ�க்கிறார்கள்.

ஒவ்ெவா� கா�யம் ெசய்� ெகாண்��க்�ம் ேபா�ம் மனதின் உள்ேள இைறவைன
நிைனத்�க் ெகாண்��ப்ப� ஒ� ேமலான நிைல. ஆனால் சில வ�னா�க�க்� ேமல்
ெதாடர்ந்� இைறவைன நிைனக்க ��வ� ப�ரம்மப் ப�ரயத்தனேம. அ� வைர ப�ங்கி இ�ந்த
ஓராய�ரம் சிந்தைனகள் இைறவைன நிைனக்க ஆரம்ப�த்த�டன் அைதப் �றந்தள்ள� வ�ட்� நம்
மனைத ஆட்ெகாள்ள ஆரம்ப�க்கின்றன.

இைறவைன வ�ட்� ந�ண்ட ேநரம் சஞ்ச�த்� வ�ட்ேடாம் என்� நாம் ��ந்� ெகாள்வேத சற்�த்
தாமதமாகத் தான். ஆனால் மனைதக் கட்�ப்ப�த்தி இைடவ�டா� இைறவைன நிைனப்ப�
நிச்சயமாக ேமலான வழி�ைற என்பதில் சந்ேதகமில்ைல.

4. பாதேஸவனம் – தி�வ� ெதாழல்: இைறவ�ைடய தி�வ�கைளத் ெதா�வ� நான்காவ�
வழி�ைற. ஆழ்வார்க�ம், நாயன்மார்க�ம் இைறவன� தி�வ�கைள வ�டாமல் பற்றிக்
ெகாண்� ெதா�தவர்கள்.

தி�வள்�வர் �ட மிக அழகாகச் ெசால்கிறார்.
“அறவாழி அந்தணன் தாள் ேசர்ந்தாற்க்கல்லால்
ப�றவாழி ந�த்தல் அ��.”

அறக்கடலாக வ�ளங்�ம் இைறவன�ன் தி�வ�கைள வணங்�பவர்கைளத் தவ�ர
மற்றவர்களால் ெபா�ள், இன்பம் ஆகிய மற்ற கடல்கைளக் கடக்க ��யா� என்கிறார்
தி�வள்�வர். கடந்� ேபாக ேவண்�ய கடல்கள�ல் �ழ்கி வ�டாமல் காப்ப� இந்த தி�வ�
ெதா�தல்.

5. அர்ச்சனம் – �ஜித்தல்: இைறவைனப் பக்தி�டன் �ஜித்தல் அ�த்த வழிபாட்� �ைற.
இப்ப�த் தான் �ைஜ ெசய்ய ேவண்�ம் என்� வழி�ைறகள் இ�ந்தா�ம் எப்ப� �ஜித்தா�ம்
பக்தி�டன் �ஜித்தால் இைறவன் மன�வந்� ஏற்�க் ெகாள்வான் என்கிறார்கள் நம்
ெப�ேயார்கள்.

2

மன�வந்� �ஜிப்பவர்கள் �ஜிக்�ம் �ைறகள�ல் தவ� இ�ந்தா�ம் அந்தத் தவ�கைள
அலட்சியப்ப�த்தி அவர்க�ைடய அன்ப�ல் இைறவன் ெநகிழ்கிறார் என்பதற்� கண்ணப்ப
நாயனா�ம், சப��ம் சிறந்த உதாரணங்கள்.

6. வந்தனம் – வணங்�தல்: இைறவைன வணங்�தல் அ�த்த வழி�ைற. ெபா�வாகப்
ப�ப்பவர்க�க்�ப் �ஜித்தல், தி�வ� ெதாழல், வணங்�தல் என்ற இந்த �ன்� வழிபாட்�
�ைறக�க்�ம் இைடேய ெப�ய வ�த்தியாசம் ெத�யா�. மிக �ண்ண�ய வ�த்தியாசேம
இ�க்கிற�. இங்� தைல வணங்�தல் என்� ெபா�ள் ெகாள்வ� சற்� ெபா�த்தமாக
இ�க்�ம்.

தி�வ� ெதா�வதி�ம் �ஜித்தலி�ம் பக்தி �க்கியமாக பங்� வகிக்கிற�. இதிேலா “நான்”
என்ற அகங்காரம் கைளந்� ேமலான இைறவைனத் தைலவணங்�வ� ப�ரதானமாகிற�.
எல்லாம் ந� என்ற பண�� இங்� ப�ரதானமாகிற�. “நான்” என்பைத வ�ட்டால் ஒழிய இைறவன்
அ�ள் நமக்�க் கிைடக்க வழிேய இல்ைல என்பதால் இ� �க்கியமாகிற�.

7. தாஸ்யம் – ெதாண்�: அ�த்த வழிபாட்� �ைற ெதாண்�. இைறவ�க்�ம், இைறவன்
சம்பந்தப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்�ம் ெதாண்� ெசய்வ� இைறவன�ள் ெபற அ�த்த வழி.
தன்னலம் இல்லாமல், �க�க்காகேவா இலாபத்திற்காகேவா அல்லாமல் தாசராகத் ெதாண்�
��வ�ம் வழிபாடாகேவ க�தப்ப�கிற�.

தன்னலமற்ற ெதாண்�க்�ச் சிறந்த உதாரணமாக தி�நா�க்கரசைர�ம் அன்ைன
ெதரசாைவ�ம் ெசால்லலாம். ��ைமய��ம் ேகாய�ல்கள் ேதா�ம் ெசன்� ெதாண்�கள்
ெசய்தவர் தி�நா�க்கரசர். அன்ைன ெதரசா கல்கத்தா வதிகள�ல்
�
வ��ந்� கிடந்த �ஷ்ட
ேநாயாள�கள�டம் கர்த்தைரக் கண்� அவர்க�க்� ேசைவ ெசய்� மகிழ்ந்தார். இைறவைன
மகிழ்வ�க்க இ� ேபான்ற ேசைவகைள வ�ட உயர்வான� எ� இ�க்க ���ம்?

8. சக்யம் – சிேநகம்: இைறவைன சிேனகத்�டன் பார்க்க ��வ� இந்திய ஆன்மிகத்தின்
தன�ச்சிறப்�த் தன்ைம என்ேற ெசால்லலாம். சிேனக�ம், காத�ம் இைறவன�டத்தில்
ஏற்ப�வ� ஒ�வ�த வழிபாடாகேவ க�தப்ப�கிற�. ஆண்டா�ம், ராைத�ம் நல்ல
உதாரணங்கள்.

அேத ேபால கண்ணைனத் தாயாக, தந்ைதயாக, ேதாழனாக, �ழந்ைதயாக, காதலனாக,
காதலியாகக் க�த ��ந்த பாரதிைய�ம் உதாரணமாகச் ெசால்லலாம். இப்ப� எல்லாமாக
இைறவைனக் கண்� சிேனகித்தால் இைறவனால் அைத அலட்சியப்ப�த்தி வ�ட ���மா
என்ன! ”அன்ெப�ம் ப��ய�ல் அகப்ப�ம் மைலேய” என்� வள்ளலார் பா�னார். இைறவன்
என்ற மைல நம் அன்ெப�ம் ப��ய�ல் அகப்ப�ம் அதிசயம் கற்பைன அல்ல நிஜம் தான்.
9. ஆத்ம நிேவதனம் – ஒப்பைடத்தல்: கைடசி வழிபாட்� �ைற உடல், ெபா�ள் ஆவ�
அைனத்ைத�ம் இைறவ�க்ேக அர்ப்பணமாக்�வ�. இ� மகான்க�க்ேக ��கிற கா�யம்
என்றா�ம் ஆன்ம நிேவதனம் ஆன்மிகத்தின் உச்ச நிைலயாகக் க�தப்ப�கிற�. தத்�வ
ேவதாந்த சாரமாகக் �டச் ெசால்லப்ப�கிற� இந்த உயர்� நிைல.
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இைறவைன அைடய�ம், அவன் ேபர�ைளப் ெபற�ம் இந்த ஒன்ப� பாைதக�ம் உத�ம்.
அவரவர் இயல்�க்� ஏற்ப வழிையத் ேதர்ந்ெத�த்� பயண�க்கலாம். அந்த �தந்திரம் நமக்�
உண்�. ப��த்த பாைதய�ல் பயண��ங்கள். வாழ்த்�க்கள்.
ப�ரம்ம� சந்திர சாந்த�ப சிவாச்சா�யார்

(Chief Priest –Sri Selva Vinayakar Temple)
Visit Brisbane Sri Selva Vinayakar (Ganesha) Temple and get the Blessing of Lord Ganesha.
For further information please contact our Temple on 07 5547 7302 or the president Mr M.Surendra
on 0407 753991

Temple Website: http://www.sriselvavinayakar.org Follow us on (click the icons):
4915-4923, Mt Lindesay Highway, South Maclean, Queensland-4280, Australia, Phone: +61 7 5547 7302
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